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 چکيده
مختلا  روابا     یهاا هیو نظر کردهایدر قالب رو رانیا یاسالم یو جمهور یستیونیصه میرژ یتقابل راهبرد

قارار   ایغرب آسا  ۀمحققان مطالعات منطق ۀو مطالع یمورد بررس یاصل انیجر یهاهیرطور خاص نظالملل و بهنیب
 یرقابات راهبارد   ینسابت باه بررسا    اوتمتف یپژوهش کردیرو ئۀدنبال اراحاضر نگارنده به ۀگرفته است. در مقال

کنتارل   ساتم یس یناسا تر از محتاوا و تبار  قیدق نییدنبال تبمتفاوت به ینظر یمذکور است و در ادامه با طرح الگو
 نیا ا یرو  یال پاژوه  پا  ؤمده است. سآو محور مقاومت بر رانیا یاسالم یدر برابر جمهور یستیونیصه میرژ
به چه صاورت باوده    رانیا یاسالم یجمهور یامنطقهقدرت نفوذ  کنترلجهت  یستیونیصه میراهبرد رژ که است
در برابار   یسات یونیصه میا کنتارل رژ  ساتم یس کاه  های پژوه  حااکی از آن اسات  یافتهآن کدام است؟  یو اجزا
درون  یدسترسا  ۀ ابک  هو هو مند درآمده است و از پنج جاز  خارد   یاصورت  بکهبه رانیا یاسالم یجمهور
 یهاا قادرت  ۀخارده  ابک   ،یا منطقاه  نیمتحد ۀخرده  بک ،یمرز گانیدر همسا یجاسوس ۀ بک دهخر ،ینیسرزم
و  ینا ییتب -یفیحاضر توصا  ۀ ده است. روش پژوه  مقال لیتشک ینظام محدود از قدرت ۀاستفاد وی افرامنطقه

 .است یها اسنادداده یآورروش جمع
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 مقدمه

عنوان یکی از مبانی اساسای  م صهیونیستی بهتقابل راهبردی جمهوری اسالمی ایران و رژی

هاای بسایاری   در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی تبادیل  اده اسات و از فاراز و نشایب     

اهلل لبناان و   وسه روز باا حازب   برخوردار بوده است.  کست رژیم صهیونیستی در جنگ سی

ای و بازیگر منطقهدهندۀ تالش هر دای ایرانی توس  عوامل موساد نشانترور دانشمندان هسته

های چندجانبه جهت مرعوب و تضعی  ساختن طرف مقابل است. تغییر نظم امنیتی و ائتالف

های امنیتی رژیم صهیونیستی و جمهوری اساالمی ایاران باوده    یکی از دالیل تحول در رقابت

هاای امنیتای ایاران و رژیام     پاذیری است. عوامل تأثیرگذار بر تاوازن دفاات تهااجم و آسایب    

های مختلا   گیری از نظریهیونیستی توس  محققان مسائل امنیتی غرب آسیا در قالب بهرهصه

 مورد بررسی قرار گرفته است.

هاای تسالیحاتی و اقتداادی    ای، توزیع قادرت، توانمنادی  عواملی مانند نظم امنیتی منطقه

 ای، فرهناگ راهباردی، روانشناسای رهباران سیاسای و     هاای فرامنطقاه  ملی، حمایات قادرت  

اناد. افازای    آفارین باوده  ای نقا  راهبردهای منطقه در رفتارهای امنیتی هر دو بازیگر منطقه

تاا    دن نظم امنیتی منطقاۀ غارب آسایا سابب  اده اسات       های رفتاری و چندالیهپیچیدگی

ابزارهای نظری و مفهومی کالسیک نتوانند کارآمدی تبیینای الزم را جهات مطالعاۀ رفتارهاای     

ای جمهوری اسالمی ایران دا ته با اند. رویکارد   نیستی در برابر نفوذ منطقهامنیتی رژیم صهیو

جویاناه رژیام صهیونیساتی در برابار جمهاوری      پژوهشی متفاوت نسبت به راهبردهای تقابال 

گیری از مفاهیم جدید و متناسب با بافت مسائلۀ ماورد پاژوه  یکای از     اسالمی ایران و بهره

 اود. اهمیات و ضارورت نگاارش مقالاۀ حاضار را       ال مای اهدافی است که در این مقاله دنب

عناوان رویکاردی جدیاد در تبیاین مساائل      ای باه توان در دو بعد استفاده از رویکرد  بکه می

عناوان  راهبردی و توضیح راهبرد کنترل رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسالمی ایران باه 

 وجود مورد مالحظه قرار داد.ای و چالشگر امنیتی مترین رقیب راهبردی منطقه مهم

گیاری از مفااهیمی   ای و با بهرهدر پژوه  پی  روی، نگارنده با استفاده از رویکرد  بکه

دنبال تبیین رفتار راهبردی رژیم صهیونیساتی در  مانند سیستم کنترل و راهبردهای مهارکننده به
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اسالمی ایران از ساال  ای  دۀ امنیتی منطقۀ غرب آسیا در برابر جمهوری چارچوب نظم  بکه

است. سؤال پژوه  پی  روی این است که راهبرد رژیم صهیونیستی جهات   2122تا  1401

 ای جمهوری اسالمی ایران به چه صورت بوده است و اجزای آن کدام است.کنترل منطقه

 

 شناسی تحقيقمبانی نظری و پيشينه

 شناسي تحقيقپيشينه

ای آثار متعددی باه چاا    های راهبردی منطقهابتدر حوزۀ مطالعات اسراییل پژوهی و رق

هاای تقابال هو امند انقاالب     عرصاه »ای باا عناوان   (، در مقاله1941رسیده است. دهشیری )

افازاری رژیام صهیونیساتی و جمهاوری     های تقابل نرم به حوزه «اسالمی با رژیم صهیونیستی

(، در 1944تاه اسات. خادیمی )   های اقتداادی پرداخ ای و تحریماسالمی ایران در ابعاد رسانه

گرایانه به تقابل نظامی رژیم صهیونیستی و جمهوری اساالمی  گیری از رویکرد واقعقالب بهره

ایران طی چهار دهۀ گذ ته پرداخته اسات. خادیمی باا اساتفاده از دو مفهاوم بازدارنادگی و       

ۀ اخیار  هاای رژیام صهیونیساتی در چهاار دها     مدت نظامی به تاریخچۀ جناگ نبردهای کوتاه

تقابل راهبردی جمهاوری اساالمی ایاران و    »(، در مقالۀ 1944پرداخته است. کیاپی و زارعی )

ای های راهبردی این دو بازیگر منطقاه به رقابت «رژیم صهیونیستی در منطقۀ استراتژیک قفقاز

 های سیاسی و اقتدادی پرداخته است.در قبال با یکدیگر در منطقۀ قفقاز در حوزه

راهبردهای اساراییل در خاورمیاناه    »در کتاب ( 2122)ایالم،، ایالم زبان یسیانگلثار در حوزۀ آ

به بررسی تحول در راهبردهای رژیام صهیونیساتی در برابار جمهاوری اساالمی       «مورد ایران

گرایی تهاجمی پرداخته است؛ وی نگاه تهاجمی ایان رژیام در برابار    ایران در چارچوب واقع

داناد.  طلبانۀ رژیم صهیونیستی در برابر محور مقاومت میل رویکرد جنگترین دلیایران را مهم

 «ای ایران و اساراییل جنگ هسته»با نگارش کتاب  2111، در سال (2111)آروین، کریستین آروین

عناوان ساناریویی محتمال ا ااره     های آینده باه ای در دههبه تقابل نظامی این دو بازیگر منطقه

تارین دلیلای اسات کاه     کاذب اسراییل مهام  نفس اعتمادبهبرآمده از  کرده است. نگاه راهبردی

 عنوان مسیر تقابل نظامی به آن مورد بررسی قرار داده است.آروین به
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، با بررسی تاریخچۀ رواب  پرتن  ج.ا.ایاران و رژیام صهیونیساتی در    (2122)فورالن،فورالن 

دنباال  ه اساراییل هماواره باه   دهاد کا  ها نشاان مای  نویسد روند تن بندی کتاب خود میجمع

ماورد را بارای خاود    های بای گونه افزای  تن بازدارندگی در برابر ج.ا.ایران بوده است و هر

اناد و عمادتاب باا    گرایای نو اته  اده   داند. آثار فوق در چارچوب رویکرد واقاع ساز میهزینه

ی روابا  رژیام   بینا دنباال تبیاین و پای    افازاری قادرت باه   استفاده از مفهوم موازناۀ ساخت  

ای در کناار تبیاین   گیری از رویکرد  ابکه اند. بهرهصهیونیستی و جمهوری اسالمی ایران بوده

دقیق راهبردهای کنترل رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسالمی ایران؛ بر اساس تغییارات  

تارین وجاه تماایز پاژوه  حاضار را تشاکیل       موجود در نظم امنیتی منطقۀ غرب آسیا مهام 

 دهند. می

 

 مباني ناري

ها باه  های میدانی و تبدیل آندهندۀ معنایی را به دادهالگوهای نظری نق  راهنما و انسجام

های تبیینی در مطالعات راهبردی بر عهده دارند. الگوهاای نظاری    ده از تحلیل اطالعات غنی

ظاری منساجم   دنباال ایجااد دساتگاه ن   مختل  با مرتب  ساختن متغیرهای تبیینی به یکدیگر به

چاه الگاوی پژوهشای از    های امنیتای و سیاسای هساتند؛ هار    جهت توضیح و توصی  پدیده

های راهبردی برخوردار با د از کارآمادی  توانایی تبیینی بیشتری در پو   تمامی ابعاد پدیده

مند خواهد باود. الگوهاای مختلا  نظاری در مطالعاات راهباردی مانناد        تبیینی بیشتری بهره

هایی کاه توسا  منتقادان    انگاری و مکتب انگلیسی باوجود کاستیلیبرالیسم، سازه گرایی، واقع

 اند.الملل قرار گرفتهذکر  ده است؛ همچنان مورد استفادۀ بسیاری از پژوهشگران رواب  بین

، ایورزی باازیگران منطقاه  های بافت و محی  راهبردی کن با توجه به افزای  پیچیدگی

تواند به افازای  دقات بیشاتر پاژوه      الملل نمیای کالسیک رواب  بینهگیری از نظریهبهره

دنبال ارائۀ الگوی پژوهشی جدیدی است تا ضمن تبیاین  رو نگارنده به حاضر کمک کند؛ ازاین

ای باازیگران  مورد مطالعاتی حاضر به طرح الگویی جدید جهات توضایح راهبردهاای منطقاه    

ای و پیچیدگی باه محای    رکیبی است از رویکرد  بکهای بپردازد. سازۀ نظری پی  رو تمنطقه
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گیاری از منطاق بازدارنادگی مبتنای بار      ای و بهاره ورزی امنیتی بازیگران منطقهراهبردی کن 

روز  ده جهت تطبیاق باا  ارای  پیچیادۀ حاضار ماورد       صورت بهتهاجم که به -تعادل دفات

 استفاده قرار خواهد گرفت.
 

 ی شدهانظم امنيتی پيچيده و شبکه

گرایی محساوب  ترین مفاهیم محوری در مطالعات راهبردی و واقعنظم امنیتی یکی از مهم

هاای قادرت و   بنادی ای و جهانی بر اساس قطب ود. نظم های امنیتی در دو سطح منطقهمی

هاا باا یکادیگر تعریا      ورزی امنیتی آنمبتنی بر بازیگری واحدهای دولتی و چگونگی کن 

برناد.  ای ناام مای  از سه نوت سیستم در مطالعات امنیتی و منطقاه  و ا پیگل  وند. کانتوریمی

سیستم مسال ، سیساتم تابعاه )منطقاه( و سیساتم داخلای. هار سیساتم تابعاه در برگیرنادۀ           

ها با مجاورت جغرافیایی است که در آن مساائل امنیتای در تعامال میاان     ای از دولت مجموعه

بر اساس چهار متغیر سطح و میزان انساجام، ماهیات     ود.دهد و مدیریت میواحدها رخ می

 اوند. بخا    های تابعه به سه بخ  تقسیم مای ارتباطات، سطح قدرت و ساختار رواب  نظم

 .(11  1491)کانتوری و ا پیگل،گر مرکزی، بخ  پیرامونی و قدرت مداخله

. بارخالف  های امنیتای پرداختناد  لیک و مورگان مانند بوزان و ویور به بررسی مجموعه

گیاری منااطق برجساته سااختند و     بوزان این دو محقاق نقا  عوامال امنیتای را در  اکل     

هاای امنیتای باه حسااب آوردناد. لیاک و       عنوان بخشی از مجموعاه های بزرگ را به قدرت

مورگان تهدیدات را جایگزین منافع متغیر جغرافیایی، تاریخی، وابساتگی و دیگار متغیرهاا    

هاای سارزمینی   دو محقق الگوهای دوستی و د منی که در مجموعاه  نمایند. به نظر اینمی

با اند؛ در ایان   های بدلی متغیرهای دیگار مای  سازند همگی نوعی نسخهخود را نمایان می

هاای امنیتای   های بزرگ بر اساس عندر درک تهدیادات در اغلاب مجموعاه   دیدگاه قدرت

 اوند. بارای   امنیتی محسوب مای های مشارکت مستقیم دارند و بنابراین بخشی از مجموعه

جانباه  ای عالوه بر مناسبات دو و چندتر پویایی قدرت در سطح میانی و منطقهبررسی دقیق

ن در ها و الگوهای مدیریت بحراگر در پویایی قدرت باید به نظمهای مداخلهو نق  قدرت

 .(61  1449)لیک و مورگان،مطالعۀ سطح میانی توجه نمود



 ای ج.ا.ایرانپژوهی سیستم کنترل رژیم صهیونیستی در برابر نفوذ منطقهراهبرد                                                           160

 

هاای  ورزیهای امنیتی سبب  ده است تاا پیونادهای مبتنای بار کان      ای  دن نظم بکه

ای و جهاانی ضامن   هاای امنیتای منطقاه   زدا در تالقی نظام ساز و امنیتایجابی و سلبی امنیت

هاای  ها تبدیل  وند. در نظم دن بر رفتارهای راهبردی بازیگران به صحنه بازیگری آنمحی 

افاازاری و گیااری از ابزارهااای ناارماساااس بهاارهای  ااده قاادرت هو اامند باار امنیتاای  اابکه

دنباال تغییار    ود و واحدهای امنیتی با استفاده از قدرت هو مند باه افزاری تعری  می سخت

زدن نقطه ثبات راهبردی رقبای راهبردی جهت ایجاد  ابکۀ نظام   در توزیع تهدیدات و بر هم

تهدیادات باا اساتفاده از     امنیتی مطلوب خود هساتند. در  ابکۀ نظام امنیتای منااطق توزیاع      

دهناده باه ناوت نظام امنیتای      های ایجابی به کمک قدرت هو امند  اکل  کاری در گره دست

کاانونی، دوکاانونی و چنادکانونی خواهناد باود.      های نظم امنیتی تاک هستند؛ لذا برخی  بکه

ز هاای امنیتای منااطق و نظام جهاانی ا     ای باا ساایر نظام   های امنیتی به دلیل پیوند  ابکه  نظم

 .(11  2111)الکادیپانی،گذاری برخوردار هستند پذیری و نفوذهای متفاوت نفوذ  درجه

هاای ارتبااطی   ای  دۀ امنیتی مناطق تنها بر اساس توزیع تهدیدات و کاانون های  بکهنظم

هاای مختلا  جغرافیاایی موجاود در آنهاا و ساه الیاه         وند؛ بلکه وجاود خو اه  تبیین نمی

ژئواکونومیکی و ژئوکالچری سابب افازای  پیچیادگی و چنادمتغییری      پیوندهای ژئوپلیتیکی،

ای تنهاا در یکای از    دن رویکارد تحلیلای  اده اسات. برخای واحادهای کوچاک منطقاه        

کنناد و  آفرینی مای عنوان مثال خو ۀ خلیج فارس در غرب آسیا نق های جغرافیایی به خو ه

توانناد  انند خلیج فارس و  امات مای برخی واحدها مانند عربستان در دو خو ۀ جغرافیایی م

به ایفای نق  بپردازند. برخی واحدها بازیگران تک الیاه هساتند و تنهاا در الیاۀ ژئاوپلتیکی      

صورت همزماان در  ابکۀ   کنند و برخی واحدها در چند خو ه و چند الیه بهآفرینی مینق 

ای رفتارهاای  گار فرامنطقاه  ای در پیوند سلبی و ایجابی با واحدهای مداخلاه نظم امنیتی منطقه

 دهند.راهبردی خود را سامان می
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 های مختلف سيستم کنترلنسل

ای مادیریت  هاای منطقاه  ای در  ابکۀ نظام  هدف از رفتارهای راهبردی واحدهای منطقاه 

یاک از باازیگران طراحای و    تهدیدات راهبردی بر اساس سیستم کنترلی است که توسا  هار  

هاای  هاای امنیتای سیساتم   هو مند بر اساس نوت و محتاوای نظام   ود. بازیگران عملیاتی می

هاای  های کنترل به سه دساته سیسساتم  کنند. به نظر نگارنده سیستممی کنترل مختلفی را اتخاذ

 افزاری،کالسیک سخت

 اوند.  بنادی مای  ای هو امند تقسایم  هاای  ابکه  های پیچیادۀ نیاابتی و سیساتم   سیستم

هاای  گاری مساتقیم در ضاایعه   زاری با استفاده از مداخلاه افهای کنترل کالسیک سخت سیستم

دنباال مهاار و مادیریت تهدیادات راهباردی      افزاری باه گیری از قدرت سختامنیتی و با بهره

هاایی اسات کاه در حاوزۀ     تارین مثاال  آمریکا در عراق یکی از مهم 2119هستند. جنگ سال 

هاای سااده و   برده  ده اسات. در نظام  استفاده از سیستم کنترل نوت اول توس  امریکا به کار 

صاورت  ها باه ها به همراه تعامالت امنیتی در آنهای نظمها و خروجیخطی امنیتی که ورودی

های نوت اول از کارآمادی قابال تاوجهی برخاوردار     پذیر و ساده وجود دارد، سیستمبینیپی 

 . ودیافزاری ابزار کافی در مدیریت تهدیدات محسوب مهستند و قدرت سخت

 اود.  در سیستم پیچیدۀ نیابتی منطق مدیریت تهدیدات و  کل کنتارل دچاار تحاول مای    

ناپاذیر  بینیزیربنای تحول مذکور تغییر محتوایی در نظم امنیتی و تبدیل آن به نظم پیچیدۀ پی 

کننده از واحادهای   ود تا واحد کنترلاست؛ در این نوت از نظم، پیچیدگی تهدیدات سبب می

هاای کنتارل   رو کااه  هزیناه  ی استفاده کند و از مداخلۀ مستقیم مستمر بپرهیازد؛ از ایان  نیابت

تارین عامال در تغییار سیساتم کنتارل محساوب       های پیچیده مهام تهدیدات راهبردی در نظم

هاای  اامات و خلایج    عنوان مثال کنترل محور مقاومت توس  آمریکاا در خو اه   ود؛ به می

یاابتی عربساتان ساعودی، اماارات متحادۀ عربای و رژیام        فارس توسا  واحادهای دولتای ن   

 افزاری امریکا به حداقل خود رسیده است. ود و مداخلۀ سختصهیونیستی انجام می

های کنترل نیاز دچاار تحاول  اده اسات. در      های امنیتی نوت سیستمای  دن نظمبا  بکه

ات متکثر و سیال با قادرت  ای از ارتباطای  دۀ امنیتی تهدیدات در قالب  بکههای  بکهنظم

افازاری و دولتای متمرکاز    پیوندناد و ابزارهاای ساخت   بینی ناپذیری گسترده به وقوت میپی 
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ای صاورت کارآماد ندارناد. سیساتم کنتارل  ابکه      توانایی مدیریت این نوت از تهدیدات را به

نظم امنیتای و  های ارتباطی در قالب محی  عملیاتی سرتاسر  بکۀ گیری از گرههو مند با بهره

ترین برخاورد باا تهدیادات ماذکور     ای  ده مناسبپیوسته  بکههای جغرافیایی به همخو ه

 خواهد بود.

ای به محی  عملیااتی در قالاب نگااه همزماان باه      استفاده از قدرت هو مند و نگاه  بکه

زبای،  گیاری از واحادهای دولتای، ح   های ژئوپلتیکی، ژئوکالچری و ژئواکونومیکی و بهرهالیه

صاورت  های اطالعاتی خرد و فردی و دیگر ابزارهای خرد دیگار باه  گروهی، جریانی، سیستم

تارین دساتورالعمل مطارح  اده در سیساتم      همزمان جهت مدیریت تهدیدات راهبردی مهام 

کنترل نوت سوم است. مهار پدیدۀ بنیادگرایی افراطی و داع  در  بکۀ نظم امنیتی غرب آسایا  

پذیر پر هزیناه و ناکارآماد  اده اسات و     های کنترل نوت اول و دوم امکانمبا استفاده از سیست

تواند به مهاار ضاایعۀ امنیتای ماذکور کماک      گیری از سیستم کنترل نوت سوم است که میبهره

ای  ادۀ  کند. واحدهایی که با هو مندی و ادراک راهبردی دقیق توانایی تطبیق با بافت  ابکه 

هاای راهباردی   با ند از توانایی بیشاتری در مهاار رقباا و بحاران    نظم امنیتی موجود را دا ته 

 موجود برخوردار خواهند بود.

 
 الگوی پژوهشی پيشنهادی

محور برخوردار است. تحاول در  گرایانه و نخبهالگوی پژوهشی حاضر از چارچوبی محی 

د طراحای  محی  راهبردی و نظم امنیتی و ادراک نخبگان امنیتی از این محی  و در مرحلاۀ بعا  

هاای موجاود   منظور مهار تهدیدات با توجاه باه تحاوالت و دگردیسای    سیستم و راهبردی به

هاای  دهناد. تحاول در نظام   مند و تأثیرگذار محور الگوی حاضر را تشکیل میصورت کن  به

واقع دگرگاونی در پاوی  قادرت و حضاور     امنیتی ریشه در تحول در پوی  قدرت دارد؛ در

هاای امنیتای از   ورزیدنباال آن تحاول در کان    زدا و باه ساز و امنیتتبازیگران مختل  امنی

ای سبب  ده اسات تاا پاوی  قادرت باه تهدیادات       حالت ساده و خطی به پیچیده و  بکه

عناوان مثاال حضاور باازیگران غیردولتای،      تری بدهد؛ بهای  دهموجود  کل پیچیده و  بکه



169                                           1011 تابستان، 2،  مارۀ  شم، سال ان ناسی راهبردی ج.ا.ایر محی فدلنامه 

یاسی و اعتقادی سبب  ده اسات؛ ایان   ها و مکاتب فکری صاحب قدرت اقتدادی، سجریان

صاورت در زماان و در مکاان    بازیگران در سه الیۀ ژئوپلتیکی، ژئوکالچری و ژئواکونومیکی به

هاای  به ایفای نق  بپردازند. تهدیدات برخاسته از این  بکۀ پیچیدۀ متعامال نیازمناد سیساتم   

 ای  ده و هو مند هستند.کنترل  بکه

دنبال مادیریت و کنتارل تهدیادات امنیتای باا اساتفاده از       بهواحد دولتی در چنین محیطی 

هار  ( 1442)باال، های کنترلای مناساب باا  ارای  پای  رو هساتند.       راهبردهای امنیتی و سیستم

تار و اجارای   تار از محای  راهباردی نورهاور و طراحای مناساب      واحدی که ادراک درسات 

ی بیشاتری برخاوردار خواهاد    هبارد کارامدتر در سیستم کنتارل دا اته با اد از توانمنادی را    

محاور، ژئاوپلیتیکی و سیساتم    . در سیستم کنتارل کالسایک تهدیادات دولات    (2114)مارتین،بود

تهدیاد   -افزاری با تهدیدات جهت تغییار موازناۀ قادرت   بازدارندگی بر اساس برخورد سخت

 رقباا از طریاق بار    1پذیرفت. در این نسل از سیستم کنترل، نقطاۀ ثباات راهباردی   صورت می

عناوان  کارد؛ باه  بردن تهدید وجودی رقیب تغییر پیادا مای  زدن توازن قدرت مادی و از بین  هم

مثال حملۀ نظامی آمریکا به عراق درگیری مستقیم دو دولت جهت تغییر نقطۀ ثبات راهباردی  

هاای تهدیاد یکادیگر    باردن توانمنادی  یکدیگر از طریق ابزارهای سخت قدرت جهت از بین

 .(21  2121)انتوس،بود

در سیستم کنترل نوت دوم، تهدیدات از طریق واحد نیابتی مهار و در مراحال بعادی ناابود    

های زیاد حضور مستقیم نظاامی ایان امار توسا  باازیگران نیاابتی و        ود و به دلیل هزینهمی

نفاع خاود جهات تغییار      تهدید به -زدن موازنۀ قدرت ود. بر همای انجام میمتحدین منطقه

گیاری از ایان ناوت از سیساتم کنتارل را تشاکیل       راهبردی رقبا منطق محوری بهرهنقطۀ ثبات 

 دن تهدیدات، نوت تهدیدات در ساه الیاۀ ژئاوپلیتیکی، ژئواکوناومیکی و     ایدهد. با  بکه می

هاا از طریاق دساتکاری در    اند و مقابلاه باا آن  صورت همزمان حضور پیدا کردهژئوکالچری به

                                        
گارفتن بازدارنادگی در موقعیات تهااجمی و      ود که در آن ثبات راهبردی مطلوب مبتنی بر قراربه وضعیتی گفته می. 1

طلوبیات راهباردی ایان    پذیر است؛ این وضعیت از پویایی و سیالیت بااالیی برخاوردار اسات. م   تدافعی مطلوب امکان

 وضعیت ممکن است کم و زیاد  ود.
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 -امنیتی منطقه از طریق قدرت هو مند جهت تغییر تعادل آسایب  های ارتباطی  بکۀ نظمگره

گیرد. باا  ضرر رقیب راهبردی و در آخر تغییر نقطۀ ثبات راهبردی رقیب صورت میفرصت به

 -های ارتباطی در  بکه و ایجاد و تغییر مسایر تهدیادات، تعاادل فرصات    کاری در گرهدست

ضای سراسری  ابکۀ نظام منطقاه تغییار پیادا      گیری از فضرر رقیب راهبردی با بهرهآسیب به

  ود.کند و به تبع آن نقطه ثبات راهبردی رقیب دچار تحول می می
 گانظ کنترلهاي سه. آناتومي سيستم1شکل 

 
 )منبع  نگارنده(

 

 تحقيق شناسی روش

تبیینای باا رویکارد     -پژوه  پی  رو به لحاظ هدف کاربردی است و روش آن توصیفی

هاای کیفای ایان تحقیاق از     گردد. دادهبندی میدر زمرۀ تحقیقات کیفی دستهاکتشافی است و 

دنباال ارایاۀ   ای به دست آماده اسات. نگارناده باه    گردآوری و مطالعۀ منابع اسنادی و کتابخانه
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آمیز رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسالمی ایران اسات  تبیینی کالن از رفتارهای تخاصم

حاصل  ده راهکارهایی جهت مقابلۀ مؤثرتر با این رژیام ارائاه  اود.     تا با استفاده از معرفت

تبیینی برای توضیح رواب  بین متغیرها و توصای    -در مقالۀ حاضر از روش پژوه  توصیفی

 اوند و باا اساتفاده از     ود. در این روش متغیرهای تأثیرگذار توصای  مای  ها استفاده میآن

 اود تاا باا     وند؛ در این روش تالش میکدیگر تبیین میای تعامل متغیرها با یرویکرد  بکه

های معتبر، پژوه  از اعتبار اطالعاتی باالتری برخاوردار  اود؛   برداری از دادهدستیابی و بهره

های پژوه ، نگارنده از جامعاۀ آمااری   تر ساختن یافتهمنظور افزای  اعتبار و غنیهمچنین به

الملال و مطالعاات   هاای روابا  باین   ویان دکتارای ر اته  نفره از اساتید دانشگاه و دانشاج  21

 ای دانشگاه تهران و اعمال نظرات کار ناسی جامعه هدف استفاده کرده است. منطقه

 

 ها وتحليل داده های تحقيق و تجزیهیافته

 تحول در شبکظ نام امنيتي غرب آسيا

ختلا  امنیتای   های مهای مجاور در قالب نظمتوزیع تهدیدات در خو ۀ  امات و خو ه

گیری رژیام صهیونیساتی   سبب  ده تا راهبردهای امنیتی رژیم صهیونیستی تغییر کند. با  کل

طاور  های ا غالی  بکۀ نظم امنیتی غرب آسیا و باه پس از پایان جنگ دوم جهانی در سرزمین

صورت خطی نبوده اسات و رژیام   خاص خو ۀ  امات دچار تحول اساسی  د؛ این تغییر به

 گیری تحوالت کمک کند.های راهبردی مختل  به  کلطراحی ی توانسته است باصهیونیست

 
 شبکۀ نظم امنيتی ناسيوناليسم عربی؛ تهدید بقای سرزمينی

 -هاای عربای  به دلیل ماهیت ا غالی و اجبااری حضاور رژیام صهیونیساتی در سارزمین     

رت تهدیاد وجاودی و   صوای بهفلسطینی پس از اعالم استقالل این رژیم  بکۀ اتحاد گسترده

. (11  1949)ساساانیان، گرایی عربی  کل گرفات  سرزمینی بر علیه رژیم صهیونیستی ذیل چتر ملی

فارس جهت از بین باردن صهیونیسام   های  امات و خلیجبازیگران دولتی و غیردولتی خو ه

را علیااه رژیاام صهیونیسااتی بااه راه  1401ساارزمینی در اراضاای فلسااطینی جنااگ  -سیاساای
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. نتیجۀ اولین نبرد نظامی  کست اعاراب و از دسات رفاتن بخا      (21  1941)جهانگیری،ندانداخت

بر سر کاناال ساوئز باه دلیال دخالات       1416های فلسطینی بود. جنگ سال زیادی از سرزمین

گیری مشخدی برای اعراب منجر نشد؛ اما جنگ سال ای به نتیجههای فرامنطقهمستقیم قدرت

 گری را رقم زد.فاجعه ژئوپلتیکی دی 1469

حملۀ رژیم صهیونیستی به مدر و سپس اردن آغاز  اد. باا ساقوه  اهر      1469در ژوئن 

کیلومتر از جوالن ا غال  د؛ در این نبرد با ا غال کامل صحرای ساینا از خااک    1261قنیطره 

کیلومتر از خااک کشاورهای    6111های جوالن مدر، نوار غزه، کرانۀ غربی رود اردن و بلندی

درصاد آب رژیام    61. سرزمینی که (61  1011)لطفی،ه رژیم صهیونیستی به تدرف درآمد همسای

کناد. حاکمیات رژیام صهیونیساتی بار      صهیونیستی و همچنین امنیت این رژیم را تاأمین مای  

دنبال دا ته است؛ از جمله پایگاه ارت  ایان  جوالن برتری راهبردی برای رژیم صهیونیستی به

 اهرک   01ی دمشاق پایتخات ساوریه قارار داد. رژیام صهیونیساتی       کیلومتر 91کشور را در 

هاای  نشین در این منطقه ایجاد کرده است و به تدریج باه انتقاال یهودیاان باه  اهرک     یهودی

ثابات کارد راه حال     1499. جنگ یاوم کیپاور در ساال    (192  1011)حمیدی،دهد جدید ادامه می

بله با رژیم صهیونیساتی کارامادی الزم را   نظامی ناسیونالیسم عربی نخواهد توانست جهت مقا

بندی ژئوپلتیک خو ۀ  امات به نفع این رژیام خواهاد   دا ته با د و تنها سبب تغییر صورت

 د. نقطۀ اوج آغاز اضمحالل  بکۀ نظم امنیتی ناسیونالیسم عربی در غرب آسیا صالح کما    

صهیونیساتی   ان هام مارز باا رژیام    و جدا  ادن مدار از صا  د امن     1491دیوید در سال 

 .(11  1944)ابراهیمی کیاپی،بود

 
 های مقاومت؛ نفوذگذاری فرامرزی و مقابلۀ محدودشبکۀ نظم امنيتی گروه

با خارج  دن رژیم صهیونیستی از وضعیت تهدید وجودی در قالاب  ابکۀ نظام امنیتای     

تهدیادات  های مقاومت، تمرکز ناسیونیالیسم عربی و قرار گرفتن آن در  بکۀ نظم امنیتی گروه

و  1491ها در ساال  و  دت تهدیدات دچار تغییرات اساسی  د. صلح کم  دیوید با مدری

هاای گساترده نظاامی را از مرزهاای رژیام صهیونیساتی دور       خطر جنگ 1440اردن در سال 
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و زمینه را برای تثبیت مرزها فراهم سااخت؛ در ایان دوره فروپا ای اتحااد     ( 1944)خدیمی،نمود

ای رژیام صهیونیساتی در خو اۀ آسایای     صت را جهت بس  نفوذ منطقهجماهیر  وروی فر

های بعد قزاقساتان و ترکمنساتان   مرکزی و قفقاز فراهم کرد. آذربایجان و گرجستان و در سال

 های نظامی و اقتدادی به رژیم صهیونیستی نزدیک  دند.کشورهایی بودند که با وعده

ی اقتداادی و فناوراناه محای  مناسابی جهات      کشورهای تازه استقالل پیدا کرده با نیازها

خروج رژیم صهیونیستی از انزوا راهبردی و تقویت حضاور در مرزهاای جمهاوری اساالمی     

ایران فراهم ساختند. تقویت پیوندهای ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی با  بکۀ آسایای مرکازی و   

به نفع رژیم صهیونیساتی  تهاجم  -فرصت و به تبع آن تعادل دفات -قفقاز به تغییر تعادل آسیب

هاای  هاا و آسایب  منجر  د. به باور برخی کار ناسان رژیم صهیونیستی توانسته است فرصت

ضرر نیروهای مقاومت تغییر دهد و ضمن کاه  فشارهای راهباردی از موضاع   راهبردی را به

ای در موضاع تهااجم قارار گیارد؛     تدافعی خارج  ود و با در پی  گرفتن دیپلماسای منطقاه  

ها در منطقۀ لنکران در جنوب آذربایجان بارای بااال باردن سیساتم     گذاریعنوان مثال سرمایه هب

گذاری در بخ  سیستم تلفن هماراه  ای، سرمایههای آبیاری قطرهوسیلۀ سیستمآبیاری منطقه به

عنوان اپراتور دوم همکاری با باناک توساعه و صانعت در سااخت     آذربایجان با نام باکوسل به

زاد تجاری در  هر سومقائیت آذربایجان به رژیم صهیونیستی فرصت نزدیک  ادن باه   مرکز آ

 .(169  1949)سعادت قلی پور اذر،مرزهای  مالی جمهوری اسالمی ایران را داده است 

ترین  رکای اقتدادی رژیم صهیونیستی در سطح جهان به جاز روسایه   در چارچوب مهم

یک از کشاورهای آسایای مرکازی و    ی ا غالی هیچهادرصد از حجم واردات به سرزمین 9با 

هاای اقتداادی و   صورت یک جانباه کماک  کنند و این رژیم بهقفقاز نق  مهمی را بازی نمی

کناد. پیونادهای تسالیحاتی، اقتداادی و سیاسای رژیام       فنی را به ایان کشاورها منتقال مای    

زیع نشاده اسات؛ بلکاه    صهیونیستی با کشورهای استقالل یافته از بلوک  رق به یک اندازه تو

کشورهای آذربایجان و گرجستان در مقایسه با سایر کشاورها از اولویات بااالتری برخاوردار     

گاری در خو اۀ  اامات و    ؛ همچنین روسایه باه دلیال نقا  مداخلاه     (11  2121)الپین،اند  بوده

تارین باازیگران ایان منطقاه محساوب      پیوندهای سیاسی با جمهوری اساالمی ایاران از مهام   
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درصاد از صاادرات    1/2رژیام صهیونیساتی باا تاأمین      2121تا  2119های  وند. در سال می

هاای  تارین مشاتری  تسلیحات جهان در باین ده صاادرکنندۀ برتار قارار دا اته اسات و مهام       

اند. آذربایجان و ترکیه هر یاک باا   تسلیحات این رژیم هند، جمهوری آذربایجان و ویتنام بوده

تارین واردکننادگان تسالیحات از ایان     ژیم صهیونیستی از مهام پنج درصد از سهم صادرات ر

 .(2121)اسراییل دهمین صادرکننده بزرگ سالح،رژیم محسوب می  وند 

در کنااار نفوذگااذاری امنیتاای و اقتدااادی در خو ااۀ آساایای مرکاازی و قفقاااز، مقابلااۀ   

وب لبناان  اهلل در جنا های ا غالی و حزبافزاری با نیروهای مقاومت در داخل سرزمین سخت

هاای متعاددی   روزه در  بکۀ مقاومت پراکنده سبب هزیناه های محدود و چنددر قالب جنگ

مدت رژیم صیهونیستی علیه لبنان جناوب ایان   ها  د. جدا از حمالت کوتاهبرای صهیونیست

میالدی صحنۀ چهار عملیات بزرگ از جاناب ارتا  رژیام     2111کشور از دهۀ هفتاد تا سال 

، عملیات امنیت الجلیل در سال 1491است. عملیات رودخانه لیتانی در سال  صهیونیستی بوده

از  1446هاای خشام در ساال    و عملیات خو ه 1449، عملیات تسویه حساب در سال 1412

 .(26  2116)کاتان،های پراکنده مقاومت بود های محدود نظامی جهت تضعی  گروهجمله مقابله

های مقاومات در مرزهاای رژیام صهیونیساتی اسات کاه       ترین گروهاهلل یکی از مهمحزب

های مستمر کند. تهدیادات  فرصت را برای این رژیم دچار چال  -توانسته است تعادل آسیب

ای و  ایمیایی  اهلل مبنی بر حمله به مناطق الجلیل و هادف قارار دادن تأسیساات هساته    حزب

یونیستی تبدیل  اده اسات. باه    های ا غالی به تهدید امنیتی برای رژیم صهحاضر در سرزمین

گیری توافقات بودن حذف بقای سیاسی نیروهای مقاومت و همچنین عدم  کلدلیل پر هزینه

هاای مقاومات را از نقشاۀ    ها رژیم صهیونیستی تاکنون نتوانسته است گاروه پایدار با این گروه

مناابع ژئوکاالچری    ها به دلیل تغذیاه از . این گروه(1011)رجبی،ژئوپلتیک غرب آسیا حذف کند 

آفرینای امنیتای   اند به نقا  )فرهنگ مقاومت(، ژئواکونومیکی )منابع مالی( و تسلیحاتی توانسته

 خود ادامه دهند.
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 کانونی محور مقاومتشبکۀ نظم امنيتی تک

ای  ادن رهاور تهدیادات و    با تحول ماهوی و  کلی در نظم امنیتی غرب آسیا و  ابکه 

ای اجرایی و بازدارندگی دچار تغییارات محتاوایی  اده اسات. تبادیل      ها راهبردهمقابله با آن

کاانونی محاور   ای سابب  اده اسات تاا  ابکۀ تاک      جمهوری اسالمی ایران به قدرتی منطقه

ساازی، نیروهاای   مقاومت  کل گیرد. در قالب دگردیسی در  بکۀ نظم امنیتی دورۀ قبلی نظم

ترین باازیگران  ی اسالمی ایران به مهمهای ضد صهیونیستی جمهورمقاومت با مرکزیت تالش

 اند.ای تبدیل  دهمتحد جهت تضعی  جایگاه رژیم صهیونیستی در چرخۀ قدرت منطقه

برخی محققان و نخبگان سیاسی با استفاده از مفهوم هالل  یعی و  ابکۀ مقاومات دامناۀ    

اند. مایکل ردهنفوذ جمهوری اسالمی ایران را در قالب  بکۀ وسیعی در سطح منطقه ارزیابی ک

تارین خطار   بازرگ »نویساد  ( مای 2114-2119اورن سفیر سابق رژیم صهیونیستی در امریکا )

یاباد و ماا   برای اسراییل هالل استراتژیکی است که از تهران تا دمشق و بیروت گساترش مای  

تهدیاد راهباردی   ( 2119)ویلیاامز، «مشاهده کردیم که رژیم اساد سانگ بناای ایان هاالل اسات.      

ای، توان در قالب نفوذ ژئوپلیتیکی منطقاه سالمی ایران برای رژیم صهیونیستی را میجمهوری ا

 ای و توانمندی مو کی خالصه کرد.توان بالقوه هسته

های مو کی و بازدارندگی نامتقارن حزب اهلل سبب  د تا تهدید حازب  تقویت توانمندی

ها معتبار تلقای  اود. پارواز     یستنزد صهیون 111 های فراتر از فاتحاهلل مبنی بر دا تن مو ک

هاای تهااجمی و اطالعااتی    های ا غالی خطار تقویات توانمنادی   پهپاد ایوب برفراز سرزمین

. در جریان جنگ داخلای  (06  1949)ساساانیان، ها بیشتر ساخته است اهلل را برای صهیونیستحزب

کاه   2119در بهاار  اهلل پس از آزادسازی القدیر در مناطق مرزی ساوریه و لبناان   سوریه حزب

هاای گونااگونی از   ترین نقطۀ  روت برای حضور آ کار در بحران سوریه بود در عملیاتمهم

 2119، آزادساازی دیرالازور و منطقاۀ قلماون در ساال      2116جمله آزادسازی حلب در سال 

المنادب و  . در خو ۀ ژئوپلتیکی خلیج فارس، یمن مسل  بر بااب (2110)وایت،مشارکت دا ت 

هاای تجااری رژیام    دریای سرخ از این قابلیت برخوردار اسات تاا باا بساتن راه بار کشاتی      

 .(94  1011)سلیمانی،صهیونیستی اقتداد این رژیم را به چال  بکشد 
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 سيستم کنترل رژيم صهيونيستي در برابر جمهوري اسممي ايران

ناوت تهدیادات دچاار     هاای امنیتای و  سیستم کنترل رژیم صهیونیستی باا توجاه باه نظام    

دگردیسی  ده است. دگردیسی در سیستم کنترل به این معناست که انطباق با نظم محیطای و  

گیاری از ابزارهاا و تجاارب    تهدیدات نورهور اتفاق افتاده است و سیستم کنترل ضامن بهاره  

 ها و رویکرد جدید و متناسبی برای مقابله با تهدیدات حاضر برخاوردار  اده  گذ ته از روش

افازاری  است؛ به این معنا که در جعبه ابزارهای راهبردی رژیم صهیونیساتی ابزارهاای ساخت   

ساازی و سیساتم کنتارل    ای در دورۀ سوم نظام افزاری ذیل قدرت هو مند  بکهنظامی و نرم

 گیرند.صورت همزمان مورد استفاده قرار مینسل سوم به

 
 نترلهای کدهنده به سيستمدگردیسی در راهبردهای جهت

هاای قبلای   های امنیتای بررسای  اده در بخا     رژیم صهیونیستی در هر سه دوره از نظم

کار بسته اسات. رژیام صهیونیساتی از    راهبرد امنیتی متناسب با توزیع تهدیدات را مطرح و به

راهبردهاای متناوعی را جهات مقابلاه باا تهدیادات        2121گیری تاا پایاان ساال    ابتدای  کل

تاا رهناماۀ مارگ باا      1411گاورین در دهاۀ   است. از رهنامۀ پیرامونی بن ای اتخاذ کرده منطقه

جهات باردار راهبردهاا باه سامت دور سااختن تهدیادات از         2121هزاران بریدگی در سال 

های ا غالی و از بین بردن آنها بوده است. عمق راهبردی اندک این رژیم سابب  اده   سرزمین

 همسایگی دا ته با ند.است تا راهبردها عمدتاب بعد تهاجمی و فرا

 هاا در دورۀ نظام امنیتای    ایان رهناماه   دايالان و داگالان    ،گالوري  هالاي بال   رهنامه

ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. فرار ناسیونالیسم عربی در دستور کار راهبرد منطقه

از انزوای راهبردی و برقراری رواب  دیپلماتیک باا ترکیاه، هناد، برخای کشاورهای      

گورین انجام  اد. برخاورد   مرکزی و قفقاز با استفاده از رهنامۀ بنافریقایی و آسیای 

های ا غالی و مناطق مارزی در قالاب   افزاری با نیروهای مقاومت در سرزمینسخت

هاای نظاامی   هاای فیزیکای و عملیاات   های دایان و داگاان در اوج خشاونت  رهنامه

 .(14  2111)هرزوگ،صورت پذیرفت 
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  جمهوری اسالمی ایاران   ،اهلل لبنانه  دن خطر حزببا برجست رهنامظ دست کشيده

ای رژیام صهیونیساتی متمرکاز بار مهاار و      ای آن راهبردهای منطقهو متحدین منطقه

های جمهوری اسالمی ایران معطوف گردیاد. رهناماۀ دسات    زدن بر توانمندیضربه

و کشیده با تمرکز بر هدف قارار دادن نیروهاای نظاامی متحاد ج.ا.ایاران در عاراق       

سوریه با استفاده از برتری نیروی هوایی و دستگاه جاسوسای متمرکاز  اده اسات.     

استفاده از برتری هوایی نسبت به همسایگان و رسوخ در آسمان کشورهای همساایه  

در چااارچوب ایاان رهنامااه قاارار     ای و محاادودهااای نقطااه جهاات بمباااران 

 .(2121)اهرونهیم،دارد

  اهلل لبناان و ساوریه در حلقاۀ اول    دادن حازب  قارار  این رهنامه با رهنامظ آيزنکوت

تهدیدات نزدیک و جمهوری اسالمی ایران در حلقۀ بعدی بر نگاه کالن پیوندی بین 

ای ایران و تهدیدات محی  پیرامونی رژیم صهیونیستی از باازیگران تهیدسااز منطقاه   

ایاران و  ای ج.ا.اهایی را ارائه کرده است.  ناسایی  ابکۀ متحادین منطقاه   بندیدسته

ها در محی  امنیتای رژیام صهیونیساتی محورهاای اساسای ایان       رصد پراکندگی آن

 .(169  2121) اویت،دهند رهنامه را تشکیل می

 ؛ در این رهنامه هدف قرار دادن جمهوری اسالمی ایران رهنامظ انهدام سر اختاپوس

های رژیم صهیونیساتی در جهات تضاعی     در خاک سرزمینی خودش محور تالش

آیاد. در ایان رهناماه قطاع بازوهاای       امار مای  ای جمهوری اسالمی ایران بهطقهمن

عنوان کاانون محاور مقاومات باه تنهاایی کاافی       ای جمهوری اسالمی ایران بهمنطقه

تارین عامال   نیست؛ بلکه حمله به جمهاوری اساالمی در مرزهاای سارزمینی مهام     

  ود.پیشگیری محسوب می

  وزیاری نتانیااهو نو اته    که در دوره نخست 2191ی در سند امنیت  2404سند امنيتي

 د با متنوت  مرده  دن تهدیادات امنیتای در قالاب نظاامی، ساایبری، مو اکی و       

ای جمهاوری اساالمی ایاران بارای رژیام      امنیتی بر نبرد چند الیه با تهدیدات منطقه

صهیونیستی تأکید  ده است.  ناسایی  بکۀ چندالیه تهدیادات جمهاوری اساالمی    
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ران و لزوم برخورد چندوجهی با تهدیدات مذکور محتوای اصلی سند را  کل می ای

 .(211  2121)گریگوری تیلور،دهند 

 ؛ در این رهنامه مانند رهنامۀ حمله به سار اختااپوس   رهنامظ مرگ با هزاران بريدگي

سارزمینی و  تمرکز بر کانون محور مقاومت است. استفاده از  ابکۀ ارتباطاات درون  

پاذیر  منظور ضربه زدن و آسایب جمهوری اسالمی ایران و رسوخ در آن بهفرامرزی 

های مختل  قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران در قالب ایان رهناماه   نمودن الیه

 وزیری نفتالی بنت پیگیری  د.تعری   ده است؛ این رهنامه در دورۀ نخست

 

 
 يستيونيصه ميرژ يامنطقه يتيامن يدر راهبردها يسيدگرد. 2شکل 

 )منبع  نگارنده( 

 
 ایکنترل هوشمند شبکه

اناد. در نسال اول باا    های کنترل رژیم صهیونیساتی از ساه نسال برخاوردار باوده     سیستم

افازاری جهات مقابلاه باا     گیاری از ابزارهاای ساخت   های داگان و دایان بهرهمحوریت رهنامه

ای این رژیم قارار گرفات.   طقههای مرزی و ناسیونالیسم عربی در دستور کار راهبرد منهمسایه

-بودن نظم ژئوپلیتیکی در خو ۀ  امات سبب برقراری موازنۀ سخت نظاامی باه  ساده و خطی

ترین راه حل برخورد با بحران تهدیاد وجاودی گردیاد. ابزارهاای ساخت نظاامی       عنوان مهم
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ضمن حفظ بقای سرزمینی رژیم صهیونیستی، توسعۀ سرزمینی و افازای  عماق راهباردی را    

 ها به همراه آورد. با امضایرای صهیونیستب

های فلسطینی سیستم کنترل ناوت دوم بار   های صلح با مدر، اردن و برخی گروهنامهتوافق

مبنای ایجاد پیوندهای دیپلماتیک و اقتدادی با برخی بازیگران دولتای جهات مهاار نیروهاای     

 دن نظم امنیتای در  . پیچیدهمقاومت در سطح منطقه در دستور کار مقامات امنیتی قرار گرفت

ترین ابزار مهاار تهدیادات نبا اد و    غرب آسیا سبب  ده است تا راه حل برخورد نظامی مهم

 پیوندهای ائتالفی و دیپلماتیک از اهمیت باالیی برخوردار  وند.

هاای کنتارل   های مهار تهدیدات با سیساتم با تغییر نظم امنیتی در غرب آسیا، افزای  هزینه

-افزاری با تهدیدات باه  اکل  و دوم و همچنین ناکارامد  دن برخورد صرفاب سخت نسل اول

ای جمهوری  دن دامنۀ نفوذ منطقهایگیری سیستم کنترل نسل سوم کمک کرد. به دلیل  بکه

هاای  ای که در آن حاوزه های بافت ارتباطات منطقهاسالمی ایران و همچنین افزای  پیچیدگی

دولتای  کی و ژئوکالچر در کنار تقویت ارتباطات واحدهای دولتی و غیرژئوپلیتیکی، ژئواکونومی

ای به محای   اند سیستم کنترل نسل سوم که با محوریت رویکرد  بکهدر یکدیگر فشرده  ده

 گیری از قدرت هو مند طراحی  ده است مورد استفاده قرار گرفته است.عملیاتی و بهره

 
 مند رژیم صهيونيستیای هوششناسی سيستم کنترل شبکهریخت

توان در سه حاوزه اصاول و پایاه، اجازا و     ای رژیم صهیونیستی را میسیستم کنترل  بکه

دهناده باه سیساتم کنتارل رژیام      هاای  اکل  دهنده مورد بررسی قرار داد. پایاه افزار جهتنرم

ساازی محای  عملیااتی و دوم    ای مبتنی بر هم سطحصهیونیستی عبارتند از اول رویکرد  بکه

ای هم ساطح در طراحای   سازی. رویکرد  بکهای جهت  بکههای منطقهبرداری از گسلبهره

هاای ارتبااطی   ای از گرهمعنا است که سرتاسر محی  تهدید همچون  بکهسیستم کنترل به این

سطح و متدل به یکدیگر ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر در نظر گرفتاه  های همو حوزه

باید در آن اقادامات هو امند را   رت همزمان با قابلیت تبدیل به یکدیگر میصو ود که بهمی

صاورت همزماان در   عنوان مثال اقدامات اطالعاتی در حوزۀ ژئاوپلتیکی باه  به انجام رساند. به



 ای ج.ا.ایرانپژوهی سیستم کنترل رژیم صهیونیستی در برابر نفوذ منطقهراهبرد                                                           191

 

هاای  ادید در حاوزۀ    حوزۀ ژئواکونومیکی جهت متقاعدسازی متحدین برای اعماال تحاریم  

  ود.اقتداد دنبال می

بارداری از  م کنترل رژیم صهیونیستی بر علیه جمهوری اسالمی ایاران باا بهاره   طراحی سیست

ای متدل به یکدیگر انجاام  سرزمینی در قالب  بکهسرزمینی و برونهای درونهای گسلفرصت

عنوان مثال گسل ژئاوپلیتیکی و ژئوکاالچری ج.ا.ایاران در برابار اماارات و عربساتان        ود. بهمی

هاای  ای توانسات زمیناه  ونیستی با طرح مفهوم تهدید مشترک منطقاه سبب  ده است رژیم صهی

دهناده  افزار جهتهای مشترک چندجانبه را جهت مهار محور مقاومت فراهم سازد. نرمهمکاری

-هاای بان   وند. رهناماه هایی هستند که توس  نخبگان امنیتی مطرح میبه سیستم کنترل، رهنامه

گیرناد. اجازای   در این بخ  از سیستم کنترل قرار می 2191گورین، دست کشیده و سند امنیتی 

 اوند کاه عبارتناد از  خارده  ابکۀ      سیستم کنترل رژیم صهیونیستی از پنج جاز  تشاکیل مای   

سرزمینی، خرده  بکۀ جاسوسی در همساایگان مارزی، خارده  ابکۀ متحادین      دسترسی درون

 افزاری.از قدرت سخت گیری محدودای و بهرهای، خرده  بکۀ متحدین فرامنطقهمنطقه

 
 اي هوشمند رژيم صهيونيستيناتومي سيستم کنترل شبکهآ .0شکل 

 )منبع  نگارنده( 
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 اي رژيم صهيونيستيکاربست سيستم کنترل شبکه

دنباال  های قبل در بخ  آخر نگارناده باه  پس از طرح مباحث نظری و مفهومی در بخ 

های موجود اسات؛ در ایان بخا  اجازای     کاربست میدانی الگوی نظری پیشنهادی با واقعیت

ای جمهوری اساالمی ایاران باا اساتفاده از     سیستم کنترل رژیم صهیونیستی بر علیه نفوذ منطقه

های ذیل در پیوناد   ود. خرده  بکه واهد و اطالعات منتشر  ده حاضر بررسی و تبیین می

دساازی و مهاار   دهندۀ  بکۀ گساتردۀ کنترلای هساتند کاه باا هادف محدو      با یکدیگر تشکیل

هاای  یابند. رهناماه ای جمهوری اسالمی ایران هویت کارکردی خود را باز میرفتارهای منطقه

 صورت عملیاتی در حال اجرا هستند.ای رژیم صهیونیستی بهذکر  ده در قالب رویکرد  بکه

 
 خرده شبکۀ دسترسی درون سرزمينی

ای و نظاامی در  حسااس هساته   در این خرده  بکه، دسترسی رژیم صهیونیستی به مراکاز 

ای و ای و مو اکی قارار دارد. تاکتیاک تارور دانشامندان هساته      کنار ترور متخددین هساته 

عناوان پرونادۀ ایاران در دساتور کاار      به بعد به 2111مو کی جمهوری اسالمی ایران از سال 

هاای  یندکتار ( 14  2121)پااینی، وزیر وقت( قرار گرفات.  موساد با حمایت آریل  ارون )نخست

نتانیااهو هار ساه پشاتوانۀ راهباردی ترورهاای        2191داگان، حمله به اختاپوس و سند امنیتی 

 9( 1944تاا   1911ساال )از   11اند. در طاول  های صنعتی و نظامی بودهگزینشی و خرابکاری

. (112  2121)خلیادی، عملیات ترور توس  رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا انجام  ده اسات  

 اند ترور به ترتیب زمانی به  رح ذیل بودهعملیات 

 1911دری  26پور )احتمالی(، دانشمند الکترومغناطیس در ترور ارد یر حسین 

 1911دی ماه  22محمدی فیزیکدان دانشگاه تهران در ترور  هید مسعود علی 

 1914آذر  1در دانشگاه  هید بهشتی در  ایترور  هید مجید  هریاری دانشمند هسته 

 1914آذر  1ای دانشگاه  هید بهشتی در ناموفق فریدون عباسی استاد فیزیک هسته ترور 

 1941مرداد  1دانشجوی دکترای مهندسی برق در  ترور  هید داریوش رضایی نژاد 
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 ای نطناز در  مدیر بخ  بازرگانی تأسیسات هسته رو نترور  هید مدطفی احمدی

 1941دی  21

 1941دی  21ای در هترور  هید رضا قشقایی دانشمند هست 

  ای و رئایس ساازمان   زاده مهاباادی اساتاد فیزیاک هساته    ترور  هید محسن فخاری

 .1944آذر  9پژوه  و نوآوری وزارت دفات در 

ای از اقادامات و  سال اخیر روناد فزایناده  ای، در طول چندعالوه بر ترور دانشمندان هسته

جمهوری اسالمی ایران انجام  ده اسات  عملیات خرابکارانه در داخل و خارج از کشور، علیه 

 که عبارتند از 

  در ساال  ای کشاور  به تأسیسات هسته نت استاکسحملۀ سایبری با استفاده از بدافزار

1914 

 یار ت 6معه در ج یر پارچینخج ۀمنطقواقع در  همت ید هی مو ک یعنفجار در صناا 

1944 

 1944یرماه ت 12 در نطنز یا هسته یساتسأانفجار ت 

 1011فروردین  22سازی نطنز در ر در تأسیسات غنیانفجا 

 
 خرده شبکۀ جاسوسی در همسایگان مرزی

های جاسوسی و نظامی در کشورهای همسایه جمهوری اسالمی ایران در یک ایجاد پایگاه

ترین ابزارهای مهار توسا  رژیام صهیونیساتی باوده اسات. در خو اۀ       دهۀ اخیر یکی از مهم

م صهیونیستی در سوریه، لبناان و کردساتان عاراق سابب  اده       امات حضور جاسوسان رژی

است تا تحرک نیروهای مقاومت رصد  ود و حماالت هاوایی و ترورهاای هو امند مانناد      

ترور  هید مغنیه با رریب موفقیت باال به انجام برسد. رصد کادهای فرمانادهان مقاومات باا     

به ترور عماد مغنیاه منجار  اد.     1211های کد کن توس  واحد اطالعاتی استفاده از فناوری

که ترکیبای از جاسوسای انساانی و     1در ترور مغنیه از سیستم عملیاتی جدیدی به نام هاگینت

                                        

1. HUGINT 
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های اطالعاتی رژیم صهیونیساتی در جزایار تحات    الکترونیکی بود استفاده  د. حضور پایگاه

دهنادۀ  شاان کنترل نیروهای متحد عربستان و امارات متحدۀ عربای در یمان و دریاای سارخ ن    

ی جنااوبی جمهااوری اسااالمی ایااران   حضااور اطالعاااتی رژیاام صهیونیسااتی در مرزهااا   

 .(04  2121)روزنبرگ،است

 
 ایخرده شبکۀ متحدین منطقه

عناوان   دن جمهوری اسالمی ایران باه با اضمحالل ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی و مطرح

ناماۀ صالح اباراهیم و    لب توافاق ای رژیم صهیونیستی توانسته است در قاتهدید مشترک منطقه

ایرانی از خو ۀ  اامات تاا   برقراری مناسبات نزدیک و پنهانی با عربستان سعودی ائتالفی ضد

ای جمهاوری اساالمی   خو ۀ خلیج فارس تشکیل دهد. مقابله با محور مقاومت و نفوذ منطقه

ژیم صهیونیساتی باا   ترین عامل انسجام اتحاد مذکور با همراهی آمریکا بوده است. رایران مهم

تقویت پیوندهای اطالعاتی و نظامی با برخی واحدهای دولتای خو اۀ خلایج فاارس تعاادل      

های راهباردی جهات معمااری نظام امنیتای آیناده       فرصت را به نفع افزای  فرصت -آسیب

 خو ۀ خلیج فارس تغییر دهد.

می ایاران  ای جمهاوری اساال  رژیم صهیونیستی توانسته است با طرح تهدیاد نفاوذ منطقاه   

عنوان تهدید مشترک با برخی اعاراب خو اۀ خلایج فاارس و خو اۀ  اامات باه توافاق          به

ای امنیتی در دورۀ جنگ سرد باه باازیگر فرو اندۀ کااالی امنیات      راهبردی برسد و از ضایعه

های آموز ی رژیم صهیونیستی باه عربساتان ساعودی و اماارات در قالاب      تبدیل  ود. کمک

هاای  ناس نظامی صهیونیستی و متخددین امور راداری در اتااق متخدص و کار  91حضور 

. (10  2111)پرایسارت، هاای اخیار صاورت گرفتاه اسات      عملیات این کشورها در المخا در ساال 

هاای مختلا  از طریاق    آموزش نیروهای اماراتی توس  رژیم صهیونیستی در امارات در زمینه

یر اوبریشان باا هادف تارور مخاالفین      های خارجی مانند  رکت امنیتی امریکایی سبا رکت

هااای فناای بااه امااارات بااوده  امااارات و مجلااس انتقااالی در اسااتان عاادن از جملااه کمااک 
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ویژه سقطرا و میاون  ؛ همچنین تحرکات امارات در جزایر مختل  یمن به(01  1011)سلیمانی،است

 با حمایت رژیم صهیونیستی رخ داده است.

 
 ایهای فرامنطقهخرده شبکۀ قدرت

طاور  هاای غربای و باه   یم صهیونیستی همواره از تعارض راهبردی ج.ا.ایاران و قادرت  رژ

خاص آمریکا برای متقاعدسازی آمریکا و متحدین آن جهت افازای  فشاارهای تحریمای بار     

رده ج.ا.ایااران و فااروش تساالیحات پیشاارفتۀ نظااامی بااه رژیاام صهیونیسااتی اسااتفاده کاا     

 اکن  هاای سانگر  افکان جنگندۀ ساری اف و بماب  . فروش هواپیماهای (119  2121)آبرامز،است

همواره جهت تقویت موقعیت تهاجمی رژیم صهیونیستی نسبت به جمهاوری اساالمی ایاران    

انجام  ده است. تعهد آمریکا مبنی بر اولویت امنیت رژیم صهیونیستی در توافقاات احتماالی   

ای و مو اکی از  هساته هاای  ای با ج.ا.ایران و مخالفت رژیم صهیونیستی با لغاو تحاریم  هسته

ای نسیب رژیم صهیونیساتی  اده   های فرامنطقهدیگر امتیازاتی است که از خرده  بکۀ قدرت

با ر د  دیدی همراه باوده   1411های آمریکا از رژیم صهیونیستی پس از دهۀ است. حمایت

در جهاات حمایاات از رژیاام  2116هااای سیاساای آمریکااا تااا سااال اساات. در بعااد حمایاات

قطعنامه ضداسراییلی  ورای امنیت را وتو کارده اسات؛ ایان تعاداد بای  از       02صهیونیستی 

 .(01  2119)مر ایمر و والت،نیمی از همۀ وتوهای امریکا در این دوره بوده است 

اتحادیۀ اروپا و اعضای ناتو با تحریم برخی مقامات نظامی و سیاسای ج.ا.ایاران در قالاب    

پردازند و این رژیام از  م صهیونیستی به ایفای نق  میای رژیهای فرامنطقهخرده  بکۀ قدرت

این ررفیت سیاسی و اقتدادی همواره استفاده کرده اسات. رژیام صهیونیساتی باا قارار دادن      

ساازی تهدیاد   دنباال برجساته  ای و نظامی ج.ا.ایران در اختیار اعضای نااتو باه  اطالعات هسته

هاا بارای اساتمرار    ساازی آن ت متقاعاد امنیتی جمهوری اسالمی ایران برای این کشورها جها 

گرایی آمریکاا  جانبهها اگرچه مخال  یکهای دیپلماتیک و اقتدادی بوده است. اروپاییتحریم

 اند.های ثانویۀ آمریکا بر علیه ج.ا.ایران را رعایت کردهاند؛ اما تحریمبوده
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 افزاریگيری محدود از قدرت سختبهره

ظامی محدود با نیروهای نظامی محور مقاومات در ساوریه و   حفظ برتری هوایی و مقابلۀ ن

ترین ابزارهای رژیم صهیونیستی جهت مقابله با جمهوری اساالمی ایاران در   لبنان یکی از مهم

قالب رهنامۀ دست کشیده بوده است. حمله به نیروهای مقاومت با کمک نیروهاای اطالعااتی   

ی به نیروهای مقاومت  ده اسات. رژیام   آمدن تلفات زیادو جاسوسی در سوریه موجب وارد

تواند باا اقادامات نظاامی و توسال باه زور علیاه       اعالم کرد که می 1496صهیونیستی در سال 

خواهد از حمله به این رژیام از قلمارو خاود جلاوگیری کناد از      تواند یا نمیکشوری که نمی

اویاز قارار   ژیم صهیونیستی باا دسات  . ر(992  1494)سالنامۀ سیاسی و امنیتی سازمان ملل،خود دفات کند. 

دادن دکترین حقوقی نخواستن یا نتوانستن اقدام به حماالت هاوایی باه کشاورهای همساایه      

کرده است. بر اساس دکترین نخواساتن یاا نتوانساتن کاه تقریبااب در تماامی تجااوزات رژیام         

هاای  نستن دولات گیرد؛ نخواستن یا نتواهای مقاومت مورد استناد قرار میصهیونیستی به گروه

زور محساوب   میزبان بازیگران غیردولتی در مقابله با این بازیگران معیار قانونی بودن توسل به

 .(621  2119)گرف، ود می

 
 )منبع  نگارنده(اي هوشمند رژيم صهيونيستي . اجزاي سيستم کنترل شبکه0شکل 
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 پيشنهاد گيری و نتيجه

م صهیونیساتی و جمهاوری اساالمی ایاران پاس از      های راهبردی رژیا های و تقابلرقابت

-های حازب های بسیاری برخوردار بوده است. جنگپیروزی انقالب اسالمی از فراز و نشیب

باودن قادرت طارفین باه تضاعی       رغم نامتقارناهلل لبنان و حماس با رژیم صهیونیستی؛ علی

جنگ سای و ساه روزه و    هایبازدارندگی و اعتبار امنیتی این رژیم منجر  ده است. خسارت

تبعات سیاسی پس از آن سبب  د تا رژیام صهیونیساتی تهدیاد امنیتای محاور مقاومات باا        

ای و تر بگیرد و در قالب طراحی راهبردهاای منطقاه  کانونیت جمهوری اسالمی ایران را جدی

ع فرصت باه نفا   -های کنترل و مهار پیچیدۀ متمرکز بر ج.ا.ایران به تقویت تعادل آسیبسیستم

 خود اقدام کند.

هاای  تهدید محور مقاومت در  بکۀ نظم امنیتی غرب آسیا سبب  د تا تحاول در سیساتم  

 دن نظم امنیتی باه هماراه کانونیات    عبارتی پیچیدهکنترل رژیم صهیونیستی صورت پذیرد. به

گیری تهدیدات امنیتی بر علیه رژیم صهیونیستی سبب تحاول  جمهوری اسالمی ایران در  کل

 ادن گردیاد. سیساتم    ای و هو مندیستم کنترل و انتقال آن به نسل سوم بر مبنای  بکهدر س

ای رژیم صهیونیستی بر علیه جمهوری اسالمی ایران از اجازای مختلا    کنترل هو مند  بکه

 و مکمل تشکیل  ده است.

ای رژیم صهیونیستی بر علیه جمهوری اسالمی ایاران و محاور   اجزای سیستم کنترل  بکه

سرزمینی، خرده  بکۀ جاسوسی در همسایگان اومت عبارتند از خرده  بکۀ دسترسی درونمق

گیاری محادود   ای و بهرهای، خرده  بکۀ متحدین فرامنطقهمرزی، خرده  بکۀ متحدین منطقه

گیاری  خالف سیستم کنترل نسل اول که بر بهاره افزاری. رژیم صهیونیستی براز قدرت سخت

فزاری استوار بود و یاا سیساتم کنتارل نسال دوم کاه بار تقویات        احداکثری از قدرت سخت

های سیاسی تأکیاد  های اقتدادی و فناورانه جهت تقویت ائتالفمناسبات دیپلماتیک و مشوق

گیاری  پیوند باا یکادیگر در کناار بهاره    های همدا ت در سیستم کنترل نسل سوم خرده  بکه

ی اساالمی ایاران و محاور مقاومات را     محدود از قدرت نظامی جهت مهار تهدیدات جمهور

 مورد استفاده قرار داده است.
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-کننده محیطی واحدهای منطقاه ای در مطالعات ابزارهای کنترلگیری از رویکرد  بکهبهره

عناوان مثاال تارور     اود. باه  ای سبب افزای  دقت و تعمیق نگاه نظری و عینی پژوهشی مای 

صورت همزمان دنبال  ده اسات  اعراب منطقه به سازی با برخیای و ائتالفدانشمندان هسته

عناوان ررفیات مکمال در کناار     های اقتدادی باه سازی امریکا جهت استمرار تحریمو متقاعد

ای یکپارچه مورد استفاده رژیم صهیونیستی قارار گرفتاه اسات.    صورت  بکهسایر اقدامات به

یستی در برابار جمهاوری اساالمی    کننده رژیم صیهوننگارنده جهت مقابله با راهبردهای کنترل

 کند.ایران پیشنهادات ذیل را مطرح می

 ترین منطق عملیاتی حااکم بار سیساتم    عنوان مهمای بهگیری از بازدارندگی  بکهبهره

بازدارندگی کشور در برابار رژیام صهیونیساتی؛ در ایان رویکارد عملیااتی سرتاسار        

هاای پیونادی   ای باا گاره   بکه فارس و  امات مانندگانه  رق، خلیجهای سهخو ه

متنوت در تعامل با یکدیگر هستند و دساتکاری در هار گاره ارتبااطی در هار خو اۀ       

تاأثیر قارار   تواند نظم امنیتی را در سرتاسر  بکۀ نظم غرب آسایا تحات  ژئوپلتیکی می

ای در بودن رهور و استمرار تهدیدات، نیاز به رویکرد  ابکه دارد. به دلیل سیال و پویا

 ای از اهمیت باالیی برخوردار است.احی بازدارندگی منطقهطر

 های ژئواکونومیکی و ژئوکالچری به  بکه نظم امنیتی غارب آسایا جهات    تعمیق نگاه

ای رژیم صهیونیستی؛ بازارهای تقویت رویکرد سلبی ژئوپلیتیکی نسبت به نفوذ منطقه

بب تقویات نفاوذ   توانناد سا  تجاری و کاالهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایاران مای  

بعدی جمهوری اسالمی ایاران بار   امنیتی در برابر رژیم صهیونیستی  وند. تمرکز تک

ای به تضاعی  ساایر ابزارهاای نفاوذ از     افزاری نفوذ منطقهاستفاده از ابزارهای سخت

 انجامد.افزاری میجمله نفوذ نرم

 جهات کااه   «سیاسات همساایگی  »ای تحت عنوان طراحی راهبرد مشخص منطقه  

های امنیتی با همسایگان مارزی؛ در ایان ناوت از سیاسات تقویات      ها و  کافآسیب

فرهنگی جهت برطرف سااختن تعارضاات مارزی در     -پیوندهای سیاسی و اقتدادی

 گیرند.دستور کار قرار می
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 ای جهت تعمیاق عماق راهباردی در چاارچوب     های فرامنطقهتقویت پیوند با قدرت

های نورهور  رقی، آمریکای التین و آفریقاایی؛  قدرتتقویت پیوندهای چندبعدی با 

های اقتدادی با استفاده از ارزهای ملای و انتقاال   های گستردۀ همکاریوجود ررفیت

تواناد باه کااه     هاای نورهاور مای   های مورد نیاز کشور در تعامل با قدرتفناوری

ی در های تحریمی کمک کند و زمینه را جهات تقویات موضاع راهبارد    پذیریآسیب

 ها فراهم سازد.برابر غربی
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 مآخذ فهرست منابع و

 الف. منابع فارسي
 تقابل راهبردهای جمهوری اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی در »(، 1944کیاپی، هادی )ابراهیمی

 ، ش پیااپی 92 های راهبردی سیاست، ساال نهام، ش  ، فدلنامۀ پژوه «منطقۀ استراتژیک قفقاز

 ، بهار.61

 ،گیاری  گیری یاا عادم  اکل   واکاوی منافع رژیم صهیونیستی در  کل»(، 1941رضا ) جهانگیری

 ماهنامۀ آفاق علوم انسانی، ش بیست و هشتم، مرداد. ،«کردستان بزرگ

 ( 1011حمیدی، سمیه ،)«      واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاسات خاارجی )مطالعاۀ ماوردی

 ، بهار.14 یداری اسالمی، س دهم، ش اول، پیاپی، مطالعات ب«رژیم صهیونیستی و سوریه(

 ( 1944خدیمی، مسعود ،)«باا   2121های نظامی رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تا سال سیاست

 ، پاییز.1 ، دان  تفسیر سیاسی، س دوم، ش«استناد به مدل راهبردی دیوید

 ( 1011رجبی، محمد ،)«ویاارویی باا مقاومات    راهبردهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در ر

، 21 ، مطالعات بیداری اساالمی، س دهام، ش ساوم، پیااپی    «اسالمی مورد مطالعه  بحران سوریه

 پاییز.

 ( 1949ساسانیان، سعید ،)«اهلل لبنان در برابر رژیم صهیونیساتی ارزیابی الگوی بازدارندگی حزب» ،

 بهار.، 94 فدلنامۀ مطالعات راهبردی، س بیست و یکم، ش اول، ش مسلسل

 امنیتای رژیام صهیونیساتی در     -های اطالعاتیبررسی نشانگاه»(، 1949اذر، علی )پورقلیسعادت

، فدلنامۀ مجلس و راهبرد، س بیست «جمهوری آذربایجان و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

 و یکم، ش هفتاد و هشت، تابستان.

 ( 1011سلیمانی، زهرا ،)« ایهاای رساانه  حران یمن و بایستهآفرینی رژیم صهیونیستی در بنق» ،

 الملل، س  شم، ش هشتم، پاییز و زمستان.نامۀ رسانه بینپژوه 

 ( 1011لطفاای، مهرعلاای ،)«هااای حکاام باار ساااختار سیاساای رژیاام بررساای و تحلیاال پیشااران

 ، پاییز.66 ، ش11 ، نشریۀ علمی مطالعات انقالب اسالمی، دورۀ«صهیونیستی
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